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(A)     GE.07-14218    250907    250907 

 جملس حقوق اإلنسان
 السادسةالدورة 

  من جدول األعمال٩البند 

 :العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  إعالن وبرنامج عمل ديربانمتابعة وتنفيذ

 مشروع قرار): بالنيابة عن اجملموعة األفريقية(مصر 

نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة ملكافحة : من اخلطابة إىل الواقع/...  ٦
 العنصرية والتمييز العنصري وكره اجلانب وما يتصل بذلك من تعصب

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٣/١٠٣ إىل مقرره إذ يشري 

، الذي قررت فيه ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٤٩ بقرار اجلمعية العامة  وإذ يرحـب   
 مؤمتراً الستعراض تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، وأن تتخذ املزيد من            ٢٠٠٩اجلمعية العامة أن تعقد يف عام       
 املظاهر الراهنة للعنصرية واحلض على الكراهية العنصرية والدينية،اإلجراءات واملبادرات وتتناول 

 إزاء موجة كره اجلانب والزيادة احلادة يف الرتعات العنصرية يف مناطق معينة من              وإذ يعرب عن استيائه    
مسي العامل، وال سيما ُتجاه فئات الضحايا اليت حددها إعالن وبرنامج عمل ديربان كاملهاجرين والالجئني وملت              

الـلجوء واألشـخاص املـنحدرين من أصل أفريقي واألشخاص املنحدرين من أصل آسيوي واألقليات القومية                
 واإلثنية،

 النعدام إرادة سياسية الختاذ خطوات حامسة بغية مكافحة العنصرية جبميع أشكاهلا ومظاهرها             وإذ يأسف  
 ه األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،والكف فعالً عن إنكار استمرار العنصرية والتمييز العنصري وكر
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 يف السياق أعاله، على احلاجة امللحة إىل الكف عن اخلطابات الفضفاضة خبصوص العنصرية              وإذ يشدد،  
وعن مناشدة مجيع الدول السعي حبزم إىل إهناء اإلفالت من العقاب فيما يتعلق بأعمال العنصرية والتمييز العنصري 

 من تعصب، وجماهبة احلقائق والتحديات اليومية اليت تفرضها هذه اآلفات،وكره األجانب وما يتصل بذلك 

، يف السياق أعاله، ما قامت به بلدان معينة من حماوالت غري متحمسة لالعتذار عن               وإذ يالحـظ أيضاً    
ات ملموسة  املآسـي التارخيية املتعلقة بالرق واالجتار بالرقيق واالستعمار، وأن هذه احملاوالت مل تترجم إىل إجراء              

 بسبب انعدام إرادة سياسية،

 جهود الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان منذ     وإذ يالحظ  
، ومـا قدمـه الفريق من دعم وتشجيع لروح ديربان، وما أحرزه من تقدم نسيب رغم   ٢٠٠٢نشـأته يف عـام    

 التحديات الواضحة،

ام الفريق العامل احلكومي الدويل، يف الفترة األخرية، للحوار بشأن املعايري التكميلية اختـت وإذ يالحـظ    
لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وبدء العملية الفعلية لوضع هذه املعايري التكميلية من                

 ،٢٠٠٨فرباير /قبل اللجنة املخصصة يف دورهتا االفتتاحية يف شباط

 أن يركـز جدول أعمال الفريق العامل احلكومي الدويل مستقبالً على القضايا الرئيسية              يقـرر  -١ 
 :التالية

التنفيذ واالمتثال الفعاالن ألحكام االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،             )أ( 
 اإلعالن املنصوص   `٢`ومقصدها؛ و  التحفظات اليت تبطل هدف االتفاقية       `١`مبا يف ذلك تناول مسائل من قبيل        

 من االتفاقية، والذي تعترف فيه الدول األطراف باختصاص جلنة القضاء على التمييز العنصري              ١٤عليه يف املادة    
 التصديق على االتفاقية من قبل مجيع دول العامل         `٣`يف اسـتالم الشكاوى املقدمة من أفراد خيضعون لواليتها؛ و         

  من إعالن وبرنامج عمل ديربان؛٧٥ا تنص عليه الفقرة  وفقاً مل٢٠٠٥حبلول عام 

  من إعالن وبرنامج عمل ديربان؛١٥٨ و١٥٧تنفيذ الفقرتني  )ب( 

 من إعالن ديربان بشأن االعتراف بالرق       ١٠٦ إىل   ٩٨إيـالء االعتبار الواجب ألحكام املواد        )ج( 
ئام اجلراح اليت خلفها املوروث املأساوي هلذه       واالجتـار بالرقـيق واالستعمار واالعتذار عن ذلك كيما يتسىن الت          

 احلقبات السوداء من تاريخ البشرية وطي صفحاهتا هنائياً؛

توثيق التعاون أوثق بني الفريق العامل احلكومي الدويل واخلرباء البارزين املستقلني بشأن السبل              )د( 
ع املظاهر املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري      والوسـائل الكفيلة بتعزيز اإلرادة السياسية وااللتزام مبكافحة مجي        

 وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

تقـدمي مسامهات خطية إىل الدورات املوضوعية للجنة التحضريية للمؤمتر االستعراضي إلعالن              )ه( 
 وبرنامج عمل ديربان؛
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 حلقوق اإلنسان وتسميتها جعل عمل وحدة مكافحة التمييز داخل مفوضية األمم املتحدة السامية )و( 
، وتركز أنشطتها "وحدة مكافحة التمييز العنصري"متسقني مع واليتها، وبناء عليه تدعى الوحدة من هنا فصاعداً 

التنفـيذية حصراً على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، حسب التعريف               
 بان؛ من إعالن دير٢ و١الوارد يف الفقرتني 

 أن يواصل الفريق العامل احلكومي الدويل االجتماع سنوياً يف دورات تدوم كل منها          يقرر أيضاً  -٢ 
عشـرة أيام إليالء االهتمام الواجب للقضايا املذكورة أعاله وغريها من القضايا اليت سيتم استقراؤها من إعالن                 

 وبرنامج عمل ديربان مستقبالً؛

 .املسألة اهلامة قيد نظره أن ُيبقي هذه يقرر أيضاً -٣ 

- - - - - 


